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ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเทคนิคต่างๆ ในการฟังเพ่ือความเข้าใจ อาทิ การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การฟังเพ่ือจับ
รายละเอียดเฉพาะ การฟังเพ่ือเข้าใจทัศนคติของผู้พูด การฟังเพ่ือคาดการณ์สถานการณ์ และการฟังเพ่ือ
สรุปตีความผ่านหัวข้อหลากหลาย พัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์หลากหลาย และการน ากลยุทธ์การ
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษไปใช้พัฒนาการเรียนรู้และการท าข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีกลยุทธ์การฟัง-พูดภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในการท าข้อสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สัปดาห์ที่ เนื้อหาวิชา วิธีสอน/กิจกรรม 

1 อธิบายรายละเอียดของรายวิชา  
Unit 1 Introductions and names 
-Listening for details 

กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-
พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอน
ตามแนวการสอนแบบสื่อสาร 2 Unit 2 Describing people and clothes 

-Listening for topics and details 
3 Unit 3 Routines and dates และ Quiz 1 

-Listening for gist and details 
4 Unit 4 Shopping and describing things 

-Listening and making predictions 
5 Unit 5 The weather and plans 

-Listening for gist and plans 
6 Unit 6 Directions and places 

-Listening for sequence and attitudes 
7 Midterm exam review 
8 Midterm exam 

 
 
 
 
 
 



สัปดาห์ที่ เนื้อหาวิชา วิธีสอน/กิจกรรม 
9 Unit 7 Movies and hobbies 

-Listening for likes and dislikes 
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-
พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอน
ตามแนวการสอนแบบสื่อสาร 

10 Unit 8 Invitations and campus life 
-Listening for locations and opinions 

11 Unit 9 The weekend and transportation และ Quiz 2 
-Listening for opinions and keywords 

12 Unit 10 Restaurants and gifts 
-Listening for gist and details 

13 Unit 11 Neighbors and celebrations 
-Listening for reasons and opinions 

14 Unit 12 Air travel and mishaps 
-Listening for gist and opinions 

15 Listening strategies for English test 
16 Final exam review 
17 Final exam 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. การวัดผล 
1.1 ระหว่างภาคเรียน      70% 

- การเข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม   10% 
  - การฝึกทักษะการฟังออนไลน์    10% 
  - การทดสอบย่อย (2 ครั้งๆ ละ 15 คะแนน)  30% 
  - สอบกลางภาค      20% 

1.2 ปลายภาคเรียน       30% 
 2. การประเมินผล 
   คะแนน  60 – 100 % = S 
   คะแนน    0 – 59 % = U 
หนังสือประกอบการสอน 
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